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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за условията и реда за отпускане на стипендии , съгласно Постановление на МС № 33/15.02.2013 г.
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г

Право на стипендии имат ученици в дневна или индивидуална форма на обучение след
завършено основно образование, а именно:
1. Български граждани и граждани на държава членка на Европейския съюз, или на държава –
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария – ученици в държавните и общински училища
2. Чужденци-ученици с разрешение за постоянно пребиваване в страната или въз основа на
международен договор или акт на Министерския съвет.
3. Ученици с трайни увреждания, които са завършили VIII клас и не са усвоили държавните
образователни изисквания за основно образование по обективни причини , и са продължили
обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование.
ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ
Училището предоставя месечни и еднократни стипендии.
Месечните стипендии са :
1.
2.
3.
4.

За постигнати образователни резултати
За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
За подпомагане на ученици с трайни увреждания
За ученици без родители и за ученици, чийто родители са лишени от родителски права или са
поставени под пълно запрещение
5. В училището могат да се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един родител по
предложение на комисията.

Стипендиите по т.1 и т.2 (за постигнати образователни резултати и подпомагане достъпа до
образование ) се отпускат от началото на учебната година или от началото на втория учебен срок и се
изплащат месечно за периода на учебните месеци.
Стипендиите по т.3 ,т.4 и 5 ( за подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици без
родители или само с един родител) се отпускат от началото на месеца, следващ месеца през който е
възникнало основанието за получаването им и се отпускат и за периода на неучебните месеци.
КРИТЕРИИ:
1. За постигнати образователни резултати по чл. 4, ал. 1 т. 1 от ПМС 33:
• Отличен успех, не по нисък от 5,50 по всички общообразователни дисциплини за един
учебен срок или учебна година.
КРИТЕРИИ:
2. За отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование по чл. 4, ал. 1 т. 2 от
ПМС 33:
•

Успех от предходния срок над мн. добър 4,50

•

Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6
месеца въз основа на заявление – декларация съгласно приложение№ 1. Размерът на
минималната работна заплата, приет за база за изчисляване на месечния доход на
член от семейството, е среден за предходните шест месеца.
В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват
всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т.
1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без
добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни
помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи
по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на
Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и
стипендии, без получаваните по силата на постановлението.
Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или
нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо
съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на
семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както
и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за
придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна
възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и
пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства
майката или бащата на ученика, ако живеят с него.
Да няма наложено наказание от Педагогическия съвет;

•

•

•

КРИТЕРИИ:
3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл. 4, ал. 1 т.3 от ПМС 33
• Заявление-декларация по приложен образец
• Медицински документ – решение на ТЕЛК
Учениците да отговарят на условието по смисъла на §1 т. 2 от Закона за интеграция на хората с
увреждания ("Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично
или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и
в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са
установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто.)

• Не се изисква доказване на доход;
КРИТЕРИИ:
4. За ученици без родители и за ученици, чийто родители са лишени от родителски права
или са поставени под пълно запрещение и ученици само с един родител по чл.4, ал. 1 т. 4 и чл. 4,
ал. 2 от ПМС № 33
•
•
•

Заявление-декларация по приложен образец
Документ удостоверяващ необходимите обстоятелства
Не се изисква доказване на доход;

Забележка: Стипендиите по т. 3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през
който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на
неучебните месеци и не се извършва класиране.
Учениците нямат право на стипендия когато:
1. Прекъсват образованието си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящите по
болест.
2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на
наказанието.
КЛАСИРАНЕ:
Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане достъпа до образование се
предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.
За стипендиите за подпомагане на учениците с трайни увреждания и за учениците без родители или
само с един родител не се извършва класиране.
Еднократни стипендии се отпускат за:
1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование
2. Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната
дейност.
Еднократните стипендии могат да бъдат отпуснати само веднъж в рамките на един учебен срок.
За отпускане на стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа на ученика до образование не се извършва класиране. Необходимо е да се представи
заявление за предоставяне на стипендия, придружено с документи .
КРИТЕРИИ:
• Смърт, тежко или продължително заболяване на родител, доказано с акт за смърт ,
епикриза или копие от болничен лист за период по дълъг от 30 дни.
• Загуба на работно място на родител, доказано с копие на регистрация за безработен в
бюрото по труда.
• При промяна на семейното положение на родителите.
За отпускане на стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност е необходимо да се представи заявление по предложения на класния
ръководител .
КРИТЕРИИ:

•
•
•
•

За постигнати отлични резултати – 6,00 за учебна година.
За постигнати високи спортни постижения на Републикански или Градски състезания.
За класиране на първо, второ или трето място в Национални конкурси и олимпиади.
За проявена социална ангажираност и обществена отговорност в рамките на учебната
година.

Еднократните стипендии може да се отпусне и на ученик , който получава месечна стипендия.
Стипендиите се разглеждат от комисия, чиито състав се определя с заповед на Директора на
училището.
Комисията преглежда документите за кандидатстване, допуска до класиране , извършва класиране и
предлага на директора учениците на които да бъде отпусната месечна или еднократна стипендия.
Директора на училището със заповед утвърждава предложенията на комисията.

Необходими документи за кандидатстване.
За стипендиите по чл. 4, ал. 1 т. 1 от ПМС 33
1. Заявление-декларация от ученика, подписана от родителите и класния ръководител,
удостоверяващ успеха;
За стипендиите по чл. 4, ал. 1 т. 2 от ПМС 33
1.Попълнен формуляр на Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде
подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи;
Заявление – декларацията се подписва и от класния ръководител, удостоверяващ успеха;
2. Служебна бележка, удостоверяваща месечния доход на родителите за период от 6 месеца назад
преди месеца за кандидатстване – съответно за І учебен срок от 01 април до 30 септември на
съответната година и за ІІ уч. срок 01 август на предходната до 31 януари на текущата година.
3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за
шестмесечен период, а ако не са получавани - бележка, удостоверяваща това, пак за същия период
(периода е посочения в предходната т.2);
4. Ако родителите са безработни – сл. бележка за получаваното обезщетение за периода от 6 месеца
( виж периода по т. 2). Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда - трудовата им книжка
– оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която
има записвания. Ако родителите са пенсионери – сл. бележка от пенсионен отдел за получаваната
пенсия за периода от 6 месеца ( виж периода по т. 2);
5. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има братя или сестри учещи в средни или
висши учебни заведения / до 25 г./ сл. бележка от учебното заведение, в която да е посочена
получаваната от брата или сестрата стипендия за период от 6 месеца ( виж периода по т. 2). , а ако
не е получавана стипендия – сл. бележка удостоверяваща това. /за същия период/;
За стипендиите по чл. 4, ал. 1 т.3 от ПМС 33
1. Заявление-декларация от ученика, подписана от родителите;
2. Копие от валидно решение на ТЕЛК ;
За стипендиите по чл.4, ал. 1 т. 4 от ПМС 33
1. Заявление-декларация от ученика, подписана от родителите;

2. Копие от смъртния акт на починалия родител, или копие от акта за раждане – когато бащата е
неизвестен;
Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по
избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.
При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успеха от
предходната година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок – успехът от предходния
срок.
Забележка: Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно
съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на
училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

